Forebyggelses- og Indsatspolitik

Børne- og Familieområdet

Forord
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har i efteråret 2018 i en involverende
samarbejdsproces mellem forældre, unge,
samarbejdspartnere, frivillige organisationer, ledere, medarbejdere og forvaltning
udarbejdet en Forebyggelses- og Indsatspolitik. Afsættet for Forebyggelses- og Indsatspolitikken er Børne-, Unge- og Familiepolitikken i Hjørring Kommune.
Forebyggelses- og Indsatspolitikken henvender sig til børn, unge, forældre, samarbejdspartnere, frivillige organisationer og
til alle ledere og medarbejdere på Børneog Familieområdet.
Formålet med politikken er at sætte en
fælles retning for udviklingen af Børne-

og Familieområdet i Hjørring Kommune
og herved skabe mulighed for strategisk
prioritering af nuværende og kommende
indsatser for børn, unge og familier.
Der skal lyde en stor tak til alle, der har
givet deres bidrag. Politikken skal nu omsættes til praksis. Vi ser frem til at se den
leve og har stor tillid til, at der fortsat arbejdes ambitiøst med Forebyggelses- og
Indsatspolitikkens mål, så den bliver til
gavn for børn, unge og familier.
Vi glæder os til at følge, hvordan de strategiske mål bliver omsat til praksis.

Rigtig god arbejdslyst!

Venlig hilsen
Mai-Britt Beith
Godkendt i Byrådet i 2019.
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Formand for Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget
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Mål for Børne- og Familieområdet
Hjørring Kommune ser alle borgere som
mennesker, der har ret til gode og trygge
rammer, som giver udviklingsmuligheder
og passende udfordringer.
Børn, unge og familier skal have mulighed
for at udvikle sig som robuste og livsduelige mennesker, så de mestrer livet. Indflydelse på egen tilværelse ses som en afgørende værdi for det enkelte menneske.
Hjørring Kommunes holdning er, at alle
mennesker har evner og styrker, som løbende bliver udviklet i samspil med de
omgivelser og fællesskaber, de indgår i.
På Børne- og Familieområdet er det afgørende at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret, hvis vi skal lykkes med de opgaver, vi er sat til at varetage. Det har vi et
fælles ansvar for at opnå.
Forebyggelses- og Indsatspolitikken har
fokus på, hvordan vi sammen kan løse
de udfordringer, vi står overfor. Når der i
politikken står ”vi”, menes der derfor både
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De fem strategiske mål

børn, unge, familier, samarbejdspartnere,
frivillige organisationer og fagpersoner.
Politikken er bygget op om fem strategiske mål inden for temaerne: Fællesskab,
Sundhed, Forældresamarbejde, Medborgerskab samt Læring og trivsel.
Arbejdet med de strategiske mål i denne
politik skal ses i tæt sammenhæng med
udmøntningen af fagstrategien ”Fælles
Børn - Fælles Indsats”.
Den enkelte afdeling skal arbejde med sin
oversættelse af de strategiske mål til konkrete mål og indsatser. I samarbejde med
forvaltningen vil afdelingerne løbende
følge op på mål og indsatser.

FÆLLESSKAB

SUNDHED

Sammen med børn, unge og
familier styrker vi mulighederne
for at indgå i betydningsfulde og
inkluderende fællesskaber.

Sammen har vi ansvaret for,
at fysisk og mental sundhed er et
af de bærende elementer i
alle indsatser.

FORÆLDRESAMARBEJDE

MEDBORGERSKAB

Sammen skaber vi de bedste
forudsætninger for trivsel og
udvikling gennem medinddragelse
og respektfuldt samarbejde.

Sammen har vi ansvaret for,
at alle børn, unge og familier ser
sig selv som en værdifuld og aktiv
ressource i lokalsamfundet.

LÆRING OG TRIVSEL
Sammen styrker vi alle børn, unge
og familiers læring og trivsel gennem
tidlig indsats og medinddragelse.
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Fællesskab
MÅL:

Sammen med børn, unge og
familier styrker vi mulighederne
for at indgå i betydningsfulde
og inkluderende fællesskaber.
På Børne- og Familieområdet ønsker vi
at skabe muligheder for gode fællesskaber for alle børn, unge og familier, både i
skole, dagtilbud, fritidsliv, familie og omgangskreds. Der skal derfor være fokus på
ressourcerne i nærmiljøet og på at involvere disse kræfter. Det gode fællesskab
skal bidrage til det enkelte barn, den unge
og familiens trivsel.
Der skal på Børne- og Familieområdet
være særlig opmærksomhed på at skabe
betydningsfulde og mangfoldige fællesskaber for børn, unge og familier med
behov for særlig støtte. Her indgår de frivillige foreninger og organisationer som
vigtige samarbejdspartnere for Hjørring
Kommune.
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Sundhed
MÅL:

Sammen har vi ansvaret for,
at fysisk og mental sundhed er
et af de bærende elementer i
alle indsatser.
På Børne- og Familieområdet ønsker vi at
fremme social lighed i sundhed. Det betyder, at børn, unge og familier, uanset social og kulturel baggrund, skal have mulighed for at leve et liv med høj livskvalitet.
Det skal bl.a. ske gennem tidlig opsporing
af risikofaktorer og gennem sundhedsforebyggende indsatser. Familie og netværk har stor betydning for et menneskes
mentale sundhed. Derfor arbejder vi i
fællesskab med at inddrage og styrke de
relationer, der er omkring børn, unge og
familier.
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Forældresamarbejde
MÅL:

Sammen skaber vi de bedste
forudsætninger for trivsel og
udvikling gennem medinddragelse
og respektfuldt samarbejde.
På Børne- og Familieområdet ønsker vi
at prioritere et godt forældresamarbejde.
Formålet med samarbejdet er sammen at
skabe de bedste udviklingsmuligheder
for barnet eller den unge.
Forældrene er de mest betydningsfulde
mennesker i børn og unges liv. Samarbejdet skal derfor være forankret i gensidig
respekt, dialog og åbenhed. Det sikrer de
bedste forudsætninger for trivsel og udvikling.
Børn, unge og familier med særlige behov
støttes, så de er i stand til at mestre livet
og dets udfordringer.
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Medborgerskab
MÅL:

Sammen har vi ansvaret for, at
alle børn, unge og familier ser sig
selv som en værdifuld og aktiv
ressource i lokalsamfundet.
På Børne- og Familieområdet ønsker vi, at
alle skal opleve sig selv som værdifulde.
Alle har noget at bidrage med, også de
børn, unge og familier, der har behov for
særlig støtte.
Børn, unge og familiers meninger og
synspunkter anerkendes og inddrages i
beslutninger, der har indflydelse på deres
hverdag. Det skaber motivation og medansvar for eget liv. Dialog, accept, respekt
og åbenhed er grundlæggende værdier,
som vi møder hinanden med.
Gennem samarbejdet med de frivillige
organisationer og lokale foreninger får
børn, unge og familier mulighed for at blive en aktiv del af lokalsamfundet.
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Læring og trivsel
MÅL:

Sammen styrker vi alle
børn, unge og familiers læring
og trivsel gennem tidlig indsats
og medinddragelse.
På Børne- og Familieområdet ønsker vi
at skabe optimale muligheder for alle
børn, unge og familiers udvikling, læring
og trivsel. Det er derfor vigtigt at arbejde
med tidlig opsporing af deres behov, så
der kan igangsættes målrettede indsatser.
Læring og trivsel er gensidigt afhængige
af hinanden. Derfor skal fagpersoner og
frivillige i fællesskab arbejde med at skabe de bedste forudsætninger for, at børn,
unge og familier udvikler sig og trives.
Det sker gennem initiativer, der understøtter familiens mestring, livsduelighed
og handlekraft. Indsatserne sker så tidligt
som muligt for at give den største effekt.
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